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Magazínek prodejen COOP

Ahoj kamarádi,
začínají mi mrznout tlapky, což je první známka toho,
že zima nám je v patách. Zásobu oříšků a šišek jsem
si obstaral až do jara, a tak si můžu užívat zimních
radovánek. Bruslení na zamrzlém rybníku střídám
se sáňkami a lyžemi a ve volných chvílích spřádám
plány, jaké dárky si letos přát pod stromeček. Těším
se, až budu moct uždibovat připečené cukroví přímo
z plechu a zdobit perníčky rozličnými barvami. Musím za každou cenu postavit soukromou perníkovou
chaloupku. Jen té ježibabě se pro jistotu vyhnu. Letos mi budou stačit čerti, kteří každoročně doprovázejí Mikuláše s andělem. Přece jen jsem trochu zlobil.
Také před Vánoci rádi kouzlíte v kuchyni? Nebo jste
celé dny venku a stavíte všelijaké výtvory ze sněhové
nadílky? Takové eskymácké iglú nebo obřího sněhuláka Vám jistě pomohou postavit všichni kamarádi
ze širokého okolí. A když Vám rukavice rozmočí sníh
a začnou Vás zábst ruce, zavrtejte se v teple domova
do peřin, dopřejte hladovému bříšku něco dobrého k snědku a pojďte spolu se mnou listovat dalším
vydáním oblíbeného časopisu. Čeká na Vás spousta
zábavy i zajímavých novinek, které spolu se mnou
můžete vyzkoušet.
Váš Čiperka

Co znamenají symboly u článků?
Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Vánoční soutěže o ceny
Čekání na Ježíška si můžeš zkrátit Čiperkovými vánočními soutěžemi. V nich opět můžeš předvést svou fantazii
a důvtip a vyhrát některou z lákavých cen.
Kde jednotlivé soutěže najdeš?
Křížovka „V lese“
Vánoční pohádka
Sněhulák pro Ježíška
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Výherci z minulého čísla:
Křížovka „Předměty ve škole“: Ano, měli jste pravdu, na žádné vyučovací hodině nesmí chybět „Učitel“.
Čiperka odmění těchto pět úspěšných luštitelů: Eva Cinková (11 let), Daniel Weiss (9 let), Michal Beran (6 let),
Jana Nováková (10 let), Robin Pumer (10 let).
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Soutěž „Hrajeme si se slovy“: Čtyři barevné tečky
v naší jazykové hříčce byly u obrázku ananasu. Z velkého množství správných odpovědí byli vylosováni: Lucie
Štichová (10 let), Petra Hegerová (8 let), Jakub Cach
(9 let), Markéta Mokráňová (8 let), Dominik Kopelent
(9 let).
POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky naleznete i na internetových stránkách www.coopclub.cz

Kreslení nás baví
Nakresli a vybarvi
obrázky podle
vzoru.

Výrobky jsou vyrobeny z celozrnné pšeničné mouky, obohaceny vlákninou,
vitamíny a jinými hodnotnými živinami. Čtverečky jsou oblíbenou snídaní pro děti,
ale mohou být použity i jako zdravá a výživná svačinka během dne.

Hádáme a luštíme

„V lese“

Ty jíš z talíře nebo z misky. Když správně pojmenuješ zvířátka, zjistíš, z čeho jí lesní zvěř.
Svou odpověď, jméno, adresu a věk nám zašli do 31. prosince 2010 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4,
301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš
„Čiperka – křížovka“.
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Obrázková pyramida
V každém patře pyramidy nejprve obtáhni obrázek a pak dokresli jednotlivá patra pyramidy.
Nepřetahuj a snaž se, aby obrázky byly stejně velké jako vzorový.

Spočítej, kolik je v jednotlivých patrech obrázků. Výsledek zapiš.

Podle pyramidy doplň do tabulky správně symboly >, <

stromeček

hvězda

zvonek

stromeček

zvonek

hvězda

vločka

stromeček

hvězda

vločka
Řešení úkolů najdeš na straně 15.
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Chce to postreh
C
ˇ
Dokážeš najít 5 rozdílů mezi těmito obrázky?

Dokresli a vybarvi sněhuláka
podle své fantazie.

Najdi 2 stejné sněhuláky.
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5
Řešení úkolů najdeš na straně 15.

Dopis Ježíškovi
Pomalu se blíží čas, kdy budeš psát Ježíškovi, co si přeješ k Vánocům. Čiperka ti připravil
originální dopisní papír. Na tobě je pouze napsat na něj Ježíškovi něco pěkného, nakreslit mu k tomu krásný obrázek, dopis odeslat a pak už jen čekat, zda se tvá přání vyplní.

Milý Ježíšku,

Tvůj obrázek

Velká Británie
Rozloha: 244 820 km²
Počet obyvatel: 62 milionů
Hlavní město: Londýn

V

Toulky po
un

elká Británie je ostrovní stát oddělený od zbytku Evropy průlivem La Manche a Severním mořem. V dějinách světa vždy hrála významnou roli.

P
V
H

ůvodní Kelty ovládali Římané, po nich do země vtrhly germánské kmeny
a v 11. století se království dostalo pod nadvládu Normanů.
e Velké Británii vládne královna Alžběta II. Žije v Londýně v Buckinghamském paláci. Často také se svou rodinou pobývá na hradě Windsoru.
lavní město Londýn přitahuje množství turistů nejen pro své četné galerie, muzea, divadla a krásné domy, ale také díky historickým skvostům,
např. Westminsterskému opatství, věži Big Ben 1 ,

1

Parlamentu.
ondýn má i nádherné parky, ve kterých Londýňané tráví hodně času. Jedním z nich prochází
nultý poledník, od něhož se počítá po celé zeměkouli zeměpisná délka.

L

daleko.

N

a břehu londýnské Temže nepřehlédnete obrovské
ruské kolo - Londýnské oko, z něhož je vidět hodně

V
M
J
B
Z
S

jižní Anglii se nachází pozoruhodná a tajemná kamenná stavba

Stonehenge 2 . Zřejmě sloužila našim praprapředkům k astronomickým a náboženským účelům.
álo obývané Skotsko je krásnou zemí se zvlněnou nížinou, divokými horami, jezery a mnohými ostrovy. Největší atrakcí hlavního města Edinburghu je
zdejší hrad, kde jsou uloženy skotské královské klenoty.

2

ezero Loch Ness se proslavilo díky svému údajnému obyvateli, vodní příšeře Nessie. I když ji údajně hodně lidí spatřilo, výzkumníci takové štěstí dosud neměli.

ritánie dala světu největšího dramatika a básníka všech dob, Williama Shakespeara. Jeho hry
Hamlet, Romeo a Julie, Král Lear, Makbeth, Sen noci svatojánské a mnoho dalších se po staletí
hrají v předních světových divadlech.
této ostrovní země také pocházejí slavná bigbeatová skupina Beatles a rocková kapela Rolling Stones.

rdce všech dětí i mnoha dospělých si získal mladý čarodějnický učeň Harry Potter 3 . Jeho příběhy
napsala britská autorka J.K.Rowlingová.

Úkoly pro děti :
1. Jak asi vypadá bájná Nessie? Nakresli ji.
2. Škola čar a kouzel v Bradavicích má 4 koleje. Jak se jmenují?
Do které chodil Harry Potter? A do které Voldemort?
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Irsko

o Evropské
nii
I
J
I

Rozloha: 70 282 km²
Počet obyvatel: 4,5 milionu
Hlavní město: Dublin

rsko leží na velkém ostrově.
níky sytou zelení, proto se mu

Hodně tu prší, a tak na první pohled uchvátí své návštěvříká Smaragdový ostrov.

e snadné podlehnout jeho kouzlu. Místy je skalnaté a drsné, místy vlídné. Krásné
jsou jeho vesničky a malá městečka, katedrály, kláštery i hrady. Místní vlídní
lidé zachovávají spoustu tradic sahajících až k jejich keltským předkům.

rská fauna už není tak bohatá, jak bývala před
mizely zdejší populace bobrů, divokých koček,
Dnes zde žijí hlavně drobní hlodavci, ptáci a ovce.
hady.

příchodem lidí. Vymedvědů a vlků.
Vůbec tu nepotkáte

1

T

o, že se na ostrově nevyskytují hadi, je vysvětleno legendou. Údajně je
měl z ostrova vyhnat sám svatý Patrik 1 , patron Irska. Je to velmi oblíbený světec. Na jeho počest se každoročně 17. března slaví po celém světě Den
svatého Patrika.

I

rsko je země plná tajemných míst. Po celém Irsku prý žije mnoho
skřítků 2 , kteří pečlivě hlídají hrnce se zlatem.
lavní město Dublin bylo založeno Vikingy už v roce 841. Návštěvníci tu
obdivují mnoho historických památek, mimo jiné Dublinský hrad 3 .

H

V

cizině žije více lidí irského původu než v samotné zemi. V polovině
19. století, v době Velkého hladomoru, který způsobila neúroda brambor
napadených bramborovým morem, umřela velká spousta lidí a miliony jich
emigrovaly do Ameriky.

V

polovině 18. století založil Arthur Guinness pivovar, který je dnes jedním z největších na světě.
Dokonce i slavná Guinnessova kniha rekordů
je pojmenována podle tohoto pivovaru.

I
M

rská hudba je velice krásná, melodická a rytmická, její kořeny sahají
hluboko do historie.



Z

3

2

noho populárních skupin i současných zpěváků pochází z Irska (Enya, U2, The Cranberries, The Corrs,
Sinéad O‘Connor a další).

Irska pochází i hudebník Glen Hansard, který spolu s naší
zpěvačkou a klavíristkou Markétou Irglovou získal za ústřední
píseň ve filmu Once sošku
filmového Oskara.

Úkoly pro děti :
1. Kolik mincí se skřítkovi rozkutálelo z jeho hrnce po irské stránce?
Dokážeš je všechny najít? Skřítka vybarvi.
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Vánoční „Člověče, nezlob se“
Zahraj si s kamarády, sourozenci a rodiči naše vánoční „člobrdo“.
Cestou plníš různé úkoly. Kdo se ze startu nejrychleji dostane k vánočnímu stromečku?

START

Vysvětlivky:
Nakresli tolik ozdob, kolik bodů ti
padlo na kostce. Pak můžeš házet
ještě jednou.

V krku ti uvízla kostička. Musíš k lékaři a jedno kolo nehraješ.

Někdo zvoní. Vrať se na start zjistit,
kdo to je.

Nemůžeš sehnat vánočního kapra.
Vrať se o 3 políčka zpět.

Napadlo tě, čím udělat radost kamarádům. Postupuješ o 3 políčka dopředu.

Zlobíš, čert ti ukazuje, kam až se musíš vrátit.

Zazpívej vánoční koledu a házej ještě jednou. Pokud si na žádnou nevzpomeneš, jedno kolo nehraješ.

Anděl tě za odměnu odnese dopředu.

CÍL

O r in k a o b j e v uj e
náš svět

10. díl

Malá mimozemšŤanka Orinka má s veverčákem Čiperkou nové kamarády, Katku a PéŤu. Společně chodí
sáňkovat, lyžovat,
bruslit. Jednou to ale na sáňkách přehnali a pořádně promrzli.

Už mě ta
zima nebaví.

Kdyby tak
bylo léto!
Tak tam
poletíme.

Léto je teĎ
v Austrálii.

Orinka vytáhla svou raketu a za chvíli byli na druhé straně planety Země. To bylo pozdvižení, když

se objevili mezi klokany!

Je rychlá
jako letadlo?

Co to je?

To je raketa.

Ještě rychlejší.
Budeme si hrát?

Jasně!

A na co si
budem hrát?
na skákanou.
Péa skáče
daleko.

Klidně.

Jednou doskočili dál klokani, jednou PéŤa, Katka nebo Orinka. Ale Čiperka se mračil, protože on tak dobře skákat neumí.
Chtěl ukázat, jak rychle leze po stromech.
A teĎ na
lezenou.

Kdo bude
nahoře dřív?
Kdo mě to
budí?

No přece já.

Ale to se medvídek koala spletl. Naše veverka je rychlejší. Když si dost vyhráli, šli se naši cestovatelé podívat do města. Také v australských městech
jsou krásně vánočně vyzdobené ulice. Jenže stromy (vlastně palmy) jsou tam v té době zelené, kvetou kytky. To není ta pravá vánoční atmosféra.

To je horko.

Orinko,
začaruj.
dobře.

Kdyby tu byl
sníh ...

to je strašné.

Australané se padajících sněhových vloček velice polekali.
Sníh ale v tom horku rychle roztál.
Naší výpravě už se u protinožců nelíbilo. ZvlášŤ když se dozvěděli, že štědrovečerní večeře tam je bez smaženého kapra
a bramborového salátu.

Hrůza!

Mňam, maminčin
salát.

Hurá,
jsme doma!
PojĎte
k nám.

Je nejlepší
na světě!
Honem zpátky!

to stihneme!

A tak si Orinka s Čiperkou užili moc hezké Vánoce. Pochutnali si na večeři, dostali a dali hezké dárečky, zazpívali si
koledy a vyprávěli, co všechno na výletě zažili. Katka s PéŤou
k tomu jen dodali: „doma je doma!“

Vybarvi si svůj oblíbený komiks.
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Tvorím,
ˇ tvoríš,
ˇ tvoríme
ˇ

Snežítko
ˇ

Vyrob si své vlastní těžítko – sněhovou kouli. O tom, že to vůbec není nic složitého, tě Čiperka rád přesvědčí.

ˇ
Co budeš potrebovat?

Libovolnou průhlednou nádobku se šroubovacím víčkem (musí dobře těsnit), figurky do sněžítka,
sníh – třpytky (dají se koupit v drogerii), vteřinové lepidlo, vodu

Jak na to?
Na vnitřní stranu víčka přilep vteřinovým lepidlem figurky.
Do nádobky nalij tolik vody, aby byla téměř plná a figurky byly zcela ponořeny.
Do vody nasyp sněhové třpytky.
Přiklop víčko s přilepenou postavičkou a pořádně zašroubuj, aby voda nevytékala.
Teď už jen obrať sněžítko dnem vzhůru, pořádně protřepej a pozoruj, jak se sněhové vločky pomalu
snášejí k zemi.

Jupíííí,
sněží!!!!

Když bonbon, tak zdravější.

pro celou rod
íny
inu
m
ta

Vi

nimm2 soft

Vitamín B12

Vitamín C

Kyselina
listová

Niacím

• ovocné žvýkací bonbony ve čtyřech
příchutích: jahoda, citrón, pomeranč, třešeň
• plněné ovocnou šťávou a vitamíny
Jedinečný produkt, který svým složením
nemá na trhu přímou konkurenci.
citrón

třešeň
Vitamín B6

Vitamín E

po

m eran

č

Kyselina
pantotenová

jahoda

Vitamíny a sladkosti.

Vánocní
ˇ pohádka
K Vánocům pohádky jednoznačně patří. Tak proč si ve vymýšlení pohádek nezasoutěžit. Vymysli
krátkou vánoční pohádku. Ale pozor!!! V tvé pohádce se musí objevit tato slova: sněžítko, hvězda,
brusle, kapr, sněhulák.
Svou pohádku pošli do 31. prosince 2010 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00
Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy
napiš „Pohádka“. Nejhezčí pohádky Čiperka opět odmění.

°
ˇResení
úkolu:
ˇ
Strana 5:
Obrázková pyramida
5 stromečků, 4 vločky, 3 zvonky, 2 hvězdy

stromeček
zvonek
zvonek
vločka
hvězda

>
<
>
<
<

hvězda
stromeček
hvězda
stromeček
vločka

Strana 6:
5 rozdílů: komín, stromek, barva bot, punčocháče bruslařky, knoflíky bruslařky
Shodní sněhuláci: č. 1 a 5
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Vytvoř
Vyfoť

Vyhraj

Sněhulák české společnosti

BD-TOVA, s. r. o.

Více než 50 % jejích zaměstnanců tvoří
osoby se zdravotním postižením.

Pošli Ježíškovi snehuláka
ˇ
a vyhraj jednu z 50 cen!
K zimě neodmyslitelně patří stavění sněhuláků. Postav toho nejoriginálnějšího, vyfoť
jej a snímek nám pošli. Získáš tak šanci vyhrát jednu z 50 lákavých ježíškovských cen.
A co dělat, pokud letos sníh nenapadne? To vůbec nevadí! Sněhuláka můžeš vytvořit
z jakéhokoliv materiálu. Fantazii se meze nekladou.
Na fotograﬁe sněhuláků se těšíme do 31. prosince 2010. Zasílej je na adresu: DELEX,
Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš heslo „Sněhulák“. Nezapomeň
také připojit své jméno, věk a adresu.
Bližší informace nalezneš na stránkách www.coopclub.cz.
Vítězné fotograﬁe uveřejníme na stránkách www.coopclub.cz.

